POLITICA
PRIVIND
DISTRIBUIREA
DIVIDENDELOR

În funcție de strategia de afaceri și planul de dezvoltare al societății, Consiliul de Administrație
poate să recomande acționarilor distribuirea de dividende pentru fiecare exercițiu financiar în
parte, cotă-parte sau un întreg din profitul net de repartizat realizat.
PREAMBUL
În conformitate cu art. 67 din Legea nr. 31/1990 Republicată, dividendul este cota-parte din
profit ce se plătește fiecărui acționar. Distribuirea către acționari se efectuează proporțional cu
cota de participare la capitalul social vărsat, în conformitate cu hotărârile Adunărilor Generale
ale Acționarilor (care stabilesc valoarea, data de înregistrare și data de ex-date).
Plata dividendelor se face la data stabilită de către Adunarea Generala a Acționarilor (“data
plății”) sau, după caz, stabilite prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data
aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului anterior.
Intârzierea plății dividendelor la termenele menționate conduce la plata de către societate a
unei dobânzi penalizatoare calculate conform art. 3 din OUG nr. 13/2011, daca prin actul
constitutiv sau hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nu se stabilește o dobânda mai mare.
Dividendele se vor distribui decât din profituri determinate potrivit legii.
Dividendele plătite contrar dispozitiilor Legii nr. 31/1990 Republicată se restituie, dacă
societatea dovedește că acționarii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările
existente, trebuiau să o cunoască.
Propunerea Consiliului de Administrație cu privire la distribuirea de dividende se pune la
dispoziția acționarilor la sediul societății și este postată pe website-ul societății de la data
convocării Adunarii Generale a Acționarilor.
PLATA DIVIDENDELOR
Plata dividendelor se face la data plății, data calendaristică la care distribuirea veniturilor
aferente deținerilor de acțiuni devine certă.
Plata dividendelor se efectuează deținătorilor de valori mobiliare în conformitate cu prevederile
Legii nr. 297/2004, prin intermediul Depozitarului Central și al participanților la sistemul
compensare – decontare și registru.
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MODALITĂȚI DE PLATĂ
1. Pentru deținătorii de valori mobiliare care au deschis un cont de valori mobiliare la un
intermediar participant la sistemul de compensare-decontare și registru al depozitarului
central, plata dividendelor se realizează de către Depozitarul Central prin intermediul
Depozitarului Central și al participanților la sistemul de compensare- decontare și registru al
depozitarului central.
2. Pentru deținătorii de valori mobiliare care nu au deschis un cont de valori mobiliare la un
intermediar participant la sistemul de compensare-decontare și registru al Depozitarului
Central, plata dividendelor se realizează de către Depozitarul Central prin intermediul Agentului
de Plată desemnat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către emitentul la care
respectivul acționar are dețineri.
Agentul de plată este desemnat de societate, are încheiat un contract cu societatea si cu
Depozitarul Central, prin intermediul căruia deținătorii își pot exercita drepturile financiare.
Plata dividendelor se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare, la fiecare distribuire
existând comunicate ale societății care vor arăta modalitățile concrete de plată a dividendelor
către acționari.

PRESCRIPȚIA DIVIDENDELOR
Dividendele sunt ținute la dispoziția acționarilor timp de 3 ani, după care intervine prescripția
extinctivă, calculată de la data scadenței dividendelor (data plății stabilită prin hotărârea
Adunării Generale a Acționarilor).
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